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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДВЕ МОГИЛИ 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО „ПРОБЛЕМИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА” 

 
П Р О Т О К О Л  

№ 24 
 

Днес, на 08.07.2008 г., от 16.30 часа, в град Две могили, в сградата на Общината, в 
стая № 9, се проведе заседание на постоянната комисия по „Проблемите на гражданското 
общество и вероизповеданията, на което присъстваха: 

1. Микерям Кадир Адям– Председател на комисията. 
2. Никола Иванов Николов – секретар. 
3. Велико Димитров Стефанов – член.   

  

След като се събрахме доброволно и след като установихме, че няма законни 
пречки, единодушно приехме следния дневен ред: 

 

1. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 207 /30.07.2008 г.относно: Приемане на 

Програма за овладяване популацията на безстопонствените кучета на територията 

на Община Две могили. 

По първа точка от дневния ред докладна Микерям Адям: Комисията разгледа 
докладната записка и смятаме, че Програмата е много добре направена. Отдавна трябваше 
да се направи такава Програма във връзка с хуманното отношение към кучетата. Тя е 
изготвена в изпълнение на Закона за защита на животните и Закона за 
ветеринаромедицинската дейност. Предлагам на Общинския съвет да гласува приемането 
на Програмата. 
  1. Г-н Никола Николов: Аз също съм съгласен с казаното от колежката, защото 
наистина имаше нужда от направата на такава Програма. Чрез нея ще могат да се решат 
проблемите с овладяване популацията на кучетата. 

2. Г-н Велико Стефанов: Съгласен съм и предлагам да гласуваме. 

След приключване на разискванията, приехме следното 

 

С Т А Н О В И Щ Е: 
 

1. Комисията с 3 (три) гласа „за” ПРИЕМА Програмата за овладяване 

популацията на безстопонствените кучета на територията на Община Две могили. 
 

Заседанието на постоянната комисия завърши в 17.30 часа. 

 
Подписали протокола: 
 
 
1. ………………………  2. ………………………  3. ……………………… 

                             (Микерям К. Адям)                             (Никола Ив. Николов)                             (Велико Д. Стефанов) 
 
 
       Председател на комисията: 
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       __________ (Микерям Адям 
 
 

Секретар     на      комисията: 
 
 
       ______________ (Н. Николов) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


